
Toulky příhraničím 

po stopách sv. J. Nepomuckého

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 

Przekraczamy granice



WNIOSKODAWCA 

PARTNER PROJEKTU

Gmina Skoroszyce

Město Vidnava 

PODSUMOWANIE 

PROJEKTU

Shrnutí projektu

Skoroszyce, 11.10.2021r.  



rozwijanie potencjału związanego z  postacią  św. 

Jana Nepomucena – świętego łączącego 

pogranicze

rozvíjení potenciálu spojeného s postavou sv. Jana 

Nepomuckého - světce, který spojuje pohraničí

Idea partnerstwa         Myšlenka partnerství

zachęcenie do skorzystania z oferty szlaku św. J. 

Nepomucena  po obu stronach granicy 

P obídnutí k využití nabídky stezku sv. J. 

Nepomuckého po obou stranách hranice



Kontynuacja działań na pograniczu  dot. 

dziedzictwa kulturowego związanego z 

Nepomucenem w zakresie zwiększenia jakości 

oferty turystycznej  transgranicznego szlaku J. 

Nepomucena

Pokračování aktivit v příhraničí, které se týkají 

kulturního dědictví v kontextu s 

Nepomuckým, v rozsahu zvýšení kvality 

turistické nabídky přeshraniční stezky J. 

Nepomuckého 

Idea partnerstwa         Myšlenka partnerství



celem projektu  

jest podniesienie  atrakcyjności i jakości oferty 

turystycznej pogranicza poprzez  zachowanie i 

wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego na 

polsko- czeskim  szlaku św. J. Nepomucena 

oraz działania informacyjne 

cílem projektu 

je zvýšení atraktivnosti a kvality turistické 

nabídky příhraničí zachováním a akcentací 

kulturního dědictví na polsko-české stezce sv. J. 

Nepomuckého a také informační aktivitou 



FINANSOWANIE PROJEKTU 

Funduszu Mikroprojektów 

Euroregionu Pradziad

Partner polski- dofinansowanie 

25 991  euro- EFRR-85%

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu INTERREG V-A 

Republika Czeska-Polska, oś priorytetowa 2 "Rozwój potencjału 

przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia"



Działania w projekcie       Aktivit v projektu

prace konserwatorskie  kapliczki  św. Jana Nepomucena 

w Skoroszycach

konzervační práce na kapli sv. Jana Nepomuckého ve 

Skoroszycích 

działania promocyjne

propagační aktivity 

podsumowanie projektu 

shrnutí projektu



prace konserwatorskie  kapliczki  św. Jana Nepomucena w 
Skoroszycach- konzervační práce na kapli sv. Jana Nepomuckého ve 

Skoroszycích 



prace konserwatorskie  kapliczki  św. Jana Nepomucena w Skoroszycach-
konzervační práce na kapli sv. Jana Nepomuckého ve Skoroszycích 

Kapliczka św. J.  

Nepomucena w 

Skoroszycach przed 

konserwacją 

Kaple sv. J.  

Nepomuckého ve 

Skoroszycích před opravou

Kapliczka św. J.  Nepomucena 

w Skoroszycach po 

konserwacji

Kaple sv. J. Nepomuckého ve 

Skoroszycích po opravě



prace konserwatorskie  kapliczki  św. Jana Nepomucena w Skoroszycach-
konzervační práce na kapli sv. Jana Nepomuckého ve Skoroszycích 

Kapliczka św. J.  

Nepomucena w Skoroszycach 

przed konserwacją 

Kaple sv. J.  Nepomuckého 

ve Skoroszycích před opravou

Kapliczka św. J.  

Nepomucena w 

Skoroszycach po 

konserwacji

Kaple sv. J. Nepomuckého 

ve Skoroszycích po opravě



Działania promocyjne                Propagační aktivity 

Ulotka promocyjna                Propagační leták



Działania promocyjne                Propagační aktivity 

Pocztówki promocyjne   Propagační pohlednice



Działania promocyjne                Propagační aktivity 

Gadżety  promocyjne               Propagační materiály



Projekt jest kontynuacją  działań w zakresie podniesienia  atrakcyjności 

ścieżki  św. Jana Nepomucena na pograniczu.  

W gminie Skoroszyce kapliczka św. J. Nepomucena w Skoroszycach to 

kolejna odrestaurowana figura św. Nepomucena po figurze św. J. 

Nepomucena w Sidzinie w ramach współpracy z czeskim partnerem -

Miastem Vidnava

Projekt je pokračováním aktivit zaměřených na zvýšení atraktivity cesty sv. Jana Nepomuckého 

na hranici. V obci Skoroszyce je kaple sv. J. Nepomucen ve Skoroszycích je další restaurovaná 

postava sv. Nepomuk po postavě sv. J. Nepomucena v Sidzině ve spolupráci s českým partnerem -

Městem Vidnava 



SIDZINA
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